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 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 

 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، 

 ފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.ކުރެވި 

 ތަފްސީލް  #

  ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު  1

1.1 

 ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ  މުއްދަތުގެ 

 އަށެވެ.   3001300/3302582އަދި ގުޅުއްވާނީ  ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

 admin@nic.gov.mvއީމެއިލް:

1.2 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ: ބީލަން 

 ހުރަވީ ބިލްޑިންގް، މާލެ، އަމީރު އަހްމަދު މަދު ވަނަ ފަންގިފިލާ، 1ކޮމިޝަން،ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ތަން: 

 2021އޭޕްރީލް  5ތާރީޚް: 

 11:30ގަޑި: 

 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން  2

2.1 

ކުރާއިރު މި ކޮމިޝަނުންދީފައިވާ ސިސްޓަމް ރިކުއަރމަންޓްސްތައް ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުން ބީަލން ތައްޔާރު 

ދިވެހި / ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅާއަދި  ފުރިހަމަވާކަން އެނގޭނެފަދައިން ބީލަން ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

2.2 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ 

 ޖީއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ. ނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުން

2.3 
 ބީލަމުގެ މުއްދަތު 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 90ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ބީލަން ހުށަހެޅުން  3

3.1 
. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ ބީލަން

 އްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.ބީލަމެ

3.2 
އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން ބީލަމުގައި އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ހުށަހަޅާ 

  އޮންނަންވާނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން  | އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރ ގަތުމާ ގުޅޭ (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު)

 

3.3 

ނޑައެޅިފައިވާ  ބީލަން ހުށަހަޅަން  ބީލަންތައް  ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަމެއް ބައެއްވެސް  ޅާ ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަގަޑި  ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  ނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަ ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ  ބީލަންބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެ

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން  ނުގެނެވޭނެއެވެ.އަގަށް ބަދަލެއް  ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ބީލަން ހާޟިރުގައެވެ.  ބީލަން ހުޅުވަން ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  ހުޅުވަން ކަ

3.4 

ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ބީލަމާހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ  ބީލަން

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން  ބީލަންސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. 

ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަންވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ޚިލާފު އުފެދޭ ނު 

 ބީލަމެކެވެ. ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ 

3.5 
ކޮމިޝަުނން އެމެްނޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެއެމެންޑްެމންޓެއް މިކޮމިޝަނުެގ  ނޭަޝނަލް އިންޓެގްރިޓީމިބީލަމާއި ގުޅިގެން 

  .ގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ www.nic.gov.mv ވެބްސައިޓު

3.6 
 ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި

 ކުރެވޭނެއެވެ. ބާތިލު ބީލަމެއްބީލަން ވެރިޔާ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ 

 (ޗެކުލިސްޓް) އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބީލަމާ  4

 ޗެކުލިސްޓްގައި މި ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  4.1

 ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން  5

5.1 

ީބލަންތައް ބަލައިގަެނ، ީބލަންތައް ވަޒަންކޮްށ، ީބލަން ުހށަހެޅުމަށް ދެވިފަިއާވ  ކޮމިަޝނަށް ނޭޝަނަލް ިއންޓެގްރިޓީ

މައުލޫމާތަށާއި ޝަރުތުތަކާއި ީބލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭުނން ކުރާނެ މިންގަޑަށް ބަލައިގެން ުފރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަުމެގ 

 ބައިތަކަށް މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.

5.2 
ނޑައަޅާނީ މާކްސްލިބޭ  މަތިން އެންމެޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ

 ފަރާތަކަށެވެ. 

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން  6

6.1 
(ަފހެއް) ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ބީލަން  05ގިނަވެގެްނ ބަންދުނޫން  ހަވާލުވާތާފަރާތަށް އެަކމުގެ ލިޔުން  ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި

 ޝަނާއި ދެމެދު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.ކޮމިނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި 

6.2 

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ 

ޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތްނ ގައި ބ10.76ަގެ ާމލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތު

 ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

 މަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން ރި ޖޫ  7

7.1 
ނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ވަ 10.71މަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނައެގްރީމަންޓްގައިވާ 

ނޑޭނެއެވެ.   ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެ
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